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 چکیده

 کارکنان روریپ جانشین و سازمانی شهروندی رفتار با الکترونیک بلوغ رابطه بررسیپژوهش حاضر با هدف 

 ماهیت به توجه با و شده مطرح اهداف تحقق منظور به تحقیق این درساری بود.  شهر 2 ناحیه ورشپر و آموزش

 کلیه شامل ریآما جامعه .شد استفاده کاربردی هدف نظر از و همبستگی نوع از و توصیفی روش از موضوع

نفر بر اساس  217عداد ته کبود نفر 500 با برابر آنها تعداد که بود ساری شهر 2ناحیه پرورش و آموزش کارکنان

ری بزار گردآوا دند.شروش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب 

 شهروندی فتاررپرسشنامه استاندارد  الکترونیک، تجارت بلوغ های شاخص ساخته ها پرسشنامه محققداده

ده ها از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل دابود.  پروری و جانشین ،(OCBI) کانوسکی و اورگان سازمانی

روری جانشین پ وزمانی نتایج پژوهش نشان داد که بلوغ الکترونیک با رفتار شهروندی سا .رگرسیون استفاده شد

نان نیک در بین کارکساری رابطه دارد. بدین ترتیب که هر چه بلوغ الکترو 2کارمنان آموزش و پرورش ناحیه 

نی با ندی سازمار شهروشد رفتار شهروندی و جانشین پروری آنان نیز باال خواهد بود و همچنین رفتاباالتر با

ی قدر که رفتار شهروند. به این معنی که هر چساری رابطه دارد 2وپرورش ناحیه  جانشین پروری کارکنان آموزش

 هد بود.سازمانی در بین کارکنان باالتر باشد جانشین پروری آنان نیز باالتر خوا

 پروری کارکنان بلوغ الکترونیک ، رفتار شهروندی سازمانی ، جانشین واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 

فراگررد   و هرا  نظرا   و مجرری  طراح و استراتژیک منبع یک ی منزله به آن فرد به منحصر نقش و رفتار شهروندی سازمانی امروزه

 مهمتررین  مثابره  بره  انسران  از پیشرفته سازمانی تفکر در که جایی تا است یافته گذشته از واالتر مراتب به گاهیجای سازمانی، های

 منرابع  طریرق  از کوشرند  مری  خرود  بالنردگی  و انتظا  بقاء، برای سازمانها امروزه لحاظ بدین. شود می یاد سازمان بر دارایی و منبع

 آمرادگی  پرذیری،  انطبرا   پذیری، انعطاف سودبخشی، کارآمدی، مستمر، بهبود سریع، رشد به جهانی ی گستره در فرهیخته انسانی

 کره  اسرت  ممکرن  غیر ها سازمان ها، کیفیت این بدون. شوند نایل خود فعالیت عرصه در ممتاز موقعیت از وبرخورداری آینده برای

 باالی رفترار شرهروندی سرازمانی در سرازمان     سطوح وجود .کنند عمل اثربخشی و رقابتی صورت به ها بهترین با مواجه در بتوانند

 درونری  های انگیزه دارای و کنترل را خود کارکنان و خواهدبود کنتررل دیگرمکانیز  هرای و ارزیابی پایین های هزینه ایجاد باعث

 و میررزان غیبرت   از اهنردبخو مدیران اگر زیرا می باشد موضوع این تأثیر تحت نیز کارکنان یسازمان یرفتار شهروند .برود خواهنرد

 پیردا  مثبرت  نگررش  خرود،  شرلل  بره  سررازمان نسربت   اعرراای  کره بزننرد دسرت اقداماتی به باید بکاهند، کارکنان خدمت ترك

 نروع  رفتارهرای  برا  افرراد . هاسرت  سرازمان  شرناختی  جامعه مهم ابعاد از یکی سازمانی شهروندی رفتار(. 1394، پورکیانی)کنند

کمرک   سرازمان در  کیفیرت  افرزایش  بره  شناسی وظیفه حس و خویی خوش و مهربانی، ادب با همراه ، هجوانمردان و دوستانه

 کارکنران  عملکررد  بهبود موجب است که هایی شاخص از یکی سازمانی شهروندی رفتار دیگر عبارت به .کرد خواهند مؤثری

دارنرد   نیراز  کره  اند دریافته رهبران برخی(1388 )هویدا و ناصری،دهد سو  می اهدافش تحقق سوی به را سازمان و شود می

استمرار  از اطمینان برای را پروری جانشین های برنامه و مطمئن سازند مدت بلند ریزی برنامه و هدایت از را هایشان سازمان

 بره  دهآمر  وجود به مسایل دادن قرار برای مخاطب است راهبردی ریزی برنامه ابزار هم پروری، کنند. جانشین ایجاد رهبری 

 پرروری  افرادجانشرین  از سرری  یک توسط ترك سازمان از وجودآمده به دانش شکاف روی است پلی افراد، و هم ترك خاطر

 در اسرتعداد  از کرردن تسلسرلی   فرراهم (2014،)بریاست سازمان در نیاز مورد رهبری آینده ریزی برای برنامه و ارزیابی شامل

 استراتژیک اثربخشی اطمینان از و رهبری تلییر هنگا  در عملکرد بهبود و حفظ قدرت حیات، داشتن نگاه برای سازمان درون

در  رهبرری  ترداو   از اطمینران  بررای  پروری جانشین راستا این در (1،2013)کلینگ و سالکاست سازمان های برنامه عملیاتی و

انتقرال   بره  و کررده  ترشش  فردی، پیشرفت تشویق و آینده دانش برای و فکری سرمایه توسعه و حفظ کلیدی، های موقعیت

 نظرر  از مناسب ریزی برنامه برای و (2،2014نیارست)شود می آینده منجر و حاضر رهبری بین حکمت و دانش تر سیستماتیک

 ارتقراء  یرا  و جدی های بیماری مرگ، بازنشستگی، منظور جبران به کلیدی های مهارت با کارکنان و مدیران و کیفیت تعداد

در همرین   (.3،2013)مانینگکنرد  می اقدا  شود، ایجاد سازمان های آینده برنامه ایجاد در است ممکن که جدید شرایط وهرگونه

 رجانیشهرسرتان سر   یمراکز درمان یسازمان تیبر موفق یسازمان یرفتار شهروند ریتاث یررسه بب( 1396رضایی لری و نکویی)راستا 

، جروانمردی ، آداب اجتمراعی ، ادب و نزاکرت و وظیفره شناسری و موفقیرت        که بین نوع دوسرتی  نشان داد نتایج تحقیقپرداختند 

 .سازمانی رابطه مثبت و معنی معناداری وجود دارد

انجا  دادند، کره بیران مری     و نقش آن در سازمان ها یسازمان یرفتار شهروند( پژوهشی با عنوان 1396شیرزادی و عمادی ازوجی)

ش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بروده اسرت. لرذا    در نظا  بوروکراتیک تما  تشدارند، 

مردل   هیر ارا ( بره بررسری  1396فدایی، ذبیحی و طاهری الری)کراتیک رو به افزایش است. وبه شهروندان در نظا  ارزشی دم توجه

مایرل سرازمان هرا بره داشرتن      بیان می دارنرد کره ت   آن ها پرداختند، آن یامدهایو پ جیو نتا یسازمان یرفتار شهروند یریشکل گ

                                                      
1.  Klein & Salk 

2  .  Nyarst 

3  .  Manning 
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کارمندانی با سطوح رفتار شهروندی سازمانی باال این است که این امر به سازمان اجازه می دهد که کارمندان با تجربه تری داشرته  

 خوبی مدیریت کنند.  باشند تا بتوانند مسایل کاری را به

رفتار شهروندی سازمانی : نقش انگیزش بر مبنای ارزش و هویت به این نتیجه  ( در تحقیقی تحت عنوان2015) 1وانگ و همکاران

 )ابعاد بر اساس الگوی ارگان( وجود دارد. OCBرسیدند که رابطه مثبت بین انگیزش بر مبنای ارزش و ابعاد 

معلمان و کارکنان در  یانبا رفتار شهروند سازم رانیمد یشلل تیرضا نیرابطه ب یتحت عنوان بررس یقی( در تحق2014) 2مادوکس

معلمان و کارکنان رابطه  یسازمان یو رفتار شهروند رانیمد یشلل تیرضا نیب(1که  دیرس جهینت نیمدارس کشور انگلستان به ا

 و ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار وجود یسازمان یبا رفتار شهروند یشلل تیاز ابعاد رضا کی هر نی( ب2مثبت و معنادار وجود دارد. 

 یمعنادار یکننده ها ینیب شیپ یقانون تیو رضا ،یسودمند تیرضا یرهاینشان داده است که متل یونیرگرس لیتحل جی( نتا3دارد. 

 روند. یبه شمار م یسازمان یرفتار شهروند یبرا

نان در ان و کارکعلمازمانی مسمدیران با رفتار شهروند  اخش  حرفه ایبررسی رابطه بین ( در تحقیقی تحت عنوان 2014) نیارست

ارکنان علمان و کازمانی ممدیران و رفتار شهروندی س اخش  حرفه ایبین کشور انگلستان به این نتایج دست یافت که مدارس 

طه مثبت و زمانی و ابعاد آن راببا رفتار شهروندی سا اخش  حرفه ای( بین هر یک از ابعاد 2رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

نده یش بینی کنخش  قانونی پ( نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده است که متلیرهای اخش  سودمندی، و ا3جود دارد. معنادار و

 (.1394)پورکیانی، های معناداری برای رفتار شهروندی سازمانی به شمار می روند

 رضرایت  ،یتعهد سازمانی: شلل یهادامیبا پ یضمن خدمت پرسنل پرستار یهارابطه آموزش( در تحقیقی تحت عنوان 2014) 3بری

 تیو رضرا  یبا تعهرد سرازمان   یرابطه آموزش ضمن خدمت پرسنل پرستاری به این نتیجه رسید که سازمان یو رفتار شهروند یشلل

: با یریگجهیوجود نداشت. نت یآنها ارتباط نیمعنادار نبوده و ب یمعنادار است. اما رابطه آموزش ضمن خدمت با رفتار شهروند یشلل

و  شرود یپرستاران در نظا  سشمت که به دنبال آمروزش ضرمن خردمت اثرربخش حاصرل مر       تیصشح باعملکرد  تیتوجه به اهم

وجود دارد لزو  توجه به آموزش پرسرنل   یشلل تیمانند تعهد و رضا تیاهم زیحا یشلل یهاامدیها با پآموزش نیا نیکه ب یارابطه

آیرا  بلروغ   با توجه به موارد فو  پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به ایرن سروال اسرت کره      .شودیآشکار م شیاز پ شیب یپرستار

 شهر ساری رابطه دارد؟ 2الکترونیک با رفتار شهروندی سازمانی و جانشین پروری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه

 روش

مروزش و  آیه کارکنران  ین تحقیق شامل کل. جامعه آماری مورد نظر در ابودطرح این پژوهش از نوع توصیفی و از روش همبستگی 

 نفر می باشد. 500شهر ساری بود که تعداد آنها برابر با  2پرورش ناحیه 

فر به عنوان ن 217تعداد  تصادفی طبقه ای با استفاده از روش نمونه گیریبه منظور تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان 

 نمونه انتخاب شدند.
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 ده هاابزار گردآوری دا

 بلوغ تجارت الکترونیک یها شاخصمحقق ساخته  پرسشنامهالف(

ت تجرارت  فقردان قابلیر   مولفره کره شرامل:    4سراخته شرده اسرت. دارای     1390این پرسشنامه توسرط آقرایی هشرجین در سرال     

سروال( و  8یرک) لکترونسروال(، برنامره ریرزی و ارتقرای تجرارت ا     8حاور اولیه یا پیدایش تجارت الکترونیرک) ، سوال(4الکترونیک)

ه ای می باشرد کره از   گزین 5سوال( می باشند. نمره پذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 12یکپارچگی تجارت الکترونیک)

امه بر اسراس روش آلفرای   پایایی پرسشن( 1390) نیهشج ییآقامی گیرد. در پژوهش  1و کامش مخالفم نمره  5کامش موافقم نمره 

نمونه آماری اصلی به اجررا   به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه SPSSافزار امه با استفاده از نر کرونباخ برای کل پرسشن

 محاسبه شد. 720/0گذاشته شد که 

 (: 1OCBI) یاورگان و کانوسک یسازمان یرفتار شهروندپرسشنامه ب(

ته شد و مشتمل برر  و اورگان ساخ یط کانوسکتوس 1996( در سال OCBI) یاورگان و کانوسک یسازمان یپرسشنامه رفتار شهروند

 ،یکه عبارتند از: نوعدوست ستو شامل پنج بعد ا شودیم یگذارنمره یادرجه 5 کرتیل فیط کیپرسشنامه در  نیسوال است. ا 15

 لةیائه شرده بوسر  را یسازمان یدرفتار شهرون یهاپرسشنامه  با توجه به مؤلفه نیو ادب و مشحظه. ا یرفتار مدن ،یوجدان، جوانمرد

 یبررا  OCB یهرا مؤلفره  نیشده و همچن یطراح کایآمر یفرهنگ طیدر شرا یسازمان یسنجش رفتار شهروند یکه برا«  اورگان»

 گرر یؤلفره د مشترك دو مدل مذکور و چهار م است که سه مؤلفه دهیگرد جادیا یقیتلف یارائه شده مدل مفهوم ن،یکشور چ گفرهن

 ،یجروانمرد  ،یوجردان کرار   ،ینوع دوسرت  ،یداب اجتماعها عبارتند: آمؤلفه نی. ادهدیم لیرا تشک دیدج یآنها، عناصر مدل مفهوم

ست کره  ا یندارد خارجپرسشنامه استا کی یپرسشنامه، ترجمه  نیا و محافظت از منابع سازمان. یمتقابل شخص ینزاکت، هماهنگ

ل کشرورمان  در داخر  یفر مختل قرات ی(، ترجمه و در تحقلیداخل فا پرسشنامه توسط )منبع نیبرگردانده شده است. ا یبه زبان فارس

ز ا یرینامه با بهره گتبار پرسش(  اعلیاست. در پژوهش )منبع داخل فا یمناسب ییایو پا ییروا یمورد استفاده قرار گرفته است و دارا

 ییایر شهر مشهد پا یدنب تیمعلمان تربنفر از  30 یرو یشیبه دست آمد. با مطالعه آزما یورزش تیریاستادان مد یاصشح ینظرها

 بدست آمد. 76/0کرونباخ  یبا استفاده از آزمون آلفا یسازمان یپرسشنامه رفتار شهروند یدرون

 ( : 2006) میک یپرور نیپرسشنامه جانشج(

 یری و روا ییایر د. پااهد برو کم( خو یلیمتوسط، کم، خ اد،یز اد،یز یلی)خکرتیل یا نهیگز 5 فیسوال و با ط 43 یپرسشنامه دارا نیا

ی فرماندهان و مدیران ( تحت عنوان جانشین پروری و ارتباط آن با سبک رهبر1388فر ) یو بهشت یپرسشنامه در پژوهش متق نیا

 باشد. یم 85/0بر با کرونباخ برا یپرسشنامه با استفاده از روش آلفا نیا ییایگرفت. پا ارقر دییروایی پرسشنامه مورد تا

 یرهرا یتلممرال برودن   نر یبره منظرور بررسر    رنوفیمون کالموگروف اسمزآ با استفاده از شده یجمع آور یداده ها لیو تحل هیتجز

 انجا  شد. و تحلیل رگرسیون یپژوهش و آزمون همبستگ

 

 

 

 

 

                                                      
1  .  Organizational Citizenship Behavior- Individual 
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 یافته ها

ون و رگرسریون  ی پیرسبستگبرای بررسی رابطه بلوغ الکترونیک با رفتار شهروندی سازمانی و جانشین پروری کارکنان از آزمون هم

 استفاده می شود . 

 : جهت بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش 1جدول

 وضعیت نرمال بودن z α Sig (2-tailed)مقدار متغیرها

 نرمال 424/0 05/0 766/1 بلوغ الکترونیک

 نرمال 348/0 05/0 664/1 رفتار شهروند سازمانی

 نرمال 131/0 05/0 397/3 جانشین پروری

طمینان این نتیجه حاصل می ادرصد  95می باشد، لذا با  05/0بزرگتر از سطح خطای  sigمقدار  فو توجه به اینکه در جدول با 

یک در تحلیل ی پارامترون هاگردد که متلیرهای تحقیق همگی دارای توزیع نرمال می باشند. لذا محقق مجاز به استفاده از آزم

 فرضیه های تحقیق می باشد

ری شهر سا 2بلوغ الکترونیک با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اموزش و پرورش ناحیه : فرضیه اول

 رابطه دارد .

 : تحلیل آماری فرضیه اول پژوهش2جدول

 )سطح معنی داری( Sig (αمیزان خطا ) ضریب پیرسون متغیرها

بلوغ الکترونیک و فتار شهروندی 

 سازمانی

839/0 05/0 000/0 

 )= α  >000/0= 05/0)باشددار میمعنی 05/0در سطح خطای  )سطح معنی داری( Sigدر جدول پیرسون مقدار  با توجه به اینکه

sig ، فرضیه تحقیق تایید می گردد که با توجه به مثبت بودن ضریب پیرسون این نتیجه حاصل می درصد اطمینان  95بنابراین با

 هر که یمعن نیا به. دارد رابطه یسار شهر 2هیناح پرورش و آموزش کارکنان یسازمان یشهروند رفتار با کیالکترون بلوغگردد که 

 .بود خواهد باالتر زین آنها یشهروند رفتار باشد، باالتر کارکنان نیب در کیالکترون بلوغ چقدر

 ارد.دشهر ساری رابطه  2بلوغ الکترونیک با جانشین پروری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه  فرضیه دوم:

 :تحلیل آماری فرضیه دوم پژوهش 3جدول

 )سطح معنی داری( Sig (αمیزان خطا ) ضریب پیرسون متغیرها

 000/0 05/0 494/0 بلوغ الکترونیک و جانشین پروری

 )=α  >000/0= 05/0)باشددار میمعنی 05/0در سطح خطای  )سطح معنی داری( Sigبا توجه به اینکه در جدول پیرسون مقدار 

sig ،گردد که با توجه به مثبت بودن ضریب پیرسون این نتیجه حاصل می فرضیه تحقیق تایید میدرصد اطمینان  95ن با بنابرای

 چقدر هر که یمعن نیا به. دارد رابطه یسار شهر 2هیناح پرورش و آموزش کارکنان یپرور نیجانش با کیالکترون بلوغگردد که 

 .بود خواهد باالتر زین هاآن یپرور نیجانش باشد، باالتر کارکنان نیب در کیالکترون بلوغ
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تدایی آموزش مهارت های زندگی به طور معنی دار  بر اهمال کاری دانش آموزان پایه ششم ابفرضیه سوم: 

 موثر است.

 تحلیل آماری فرضیه سوم پژوهش: 4ل جدو

 )سطح معنی داری( Sig (αمیزان خطا ) ضریب پیرسون متغیرها

و  رفتار شهرونی سازمانی

 جانشین پروری

611/0 05/0 000/0 

 )= α  >000/0= 05/0)باشددار میمعنی 05/0در سطح خطای  )سطح معنی داری( Sigبا توجه به اینکه در جدول پیرسون مقدار 

sig ، ی فرضیه تحقیق تایید می گردد که با توجه به مثبت بودن ضریب پیرسون این نتیجه حاصل مدرصد اطمینان  95بنابراین با

 هر که یمعن نیا به. دارد رابطه یسار شهر 2هیناح پرورش و آموزش کارکنان یپرور نیجانش با یسازمان یشهروند رفتارگردد که 

 .بود خواهد باالتر زین آنها یپرور نیجانش و باشد، باالتر کارکنان نیب در یسازمان یشهروند رفتار که چقدر

 

 بحث و نتیجه گیری

 سراری  شرهر  2ناحیره  پررورش  و آمروزش  کارکنان سازمانی شهروندی رفتار با الکترونیک که بلوغ ی دهدنتایج فرضیه اول نشان م

. در برود  خواهرد  براالتر  نیرز  آنها شهروندی رفتار باشد، باالتر کارکنان بین در الکترونیک بلوغ چقدر هر که معنی این به. دارد رابطه

 موجرب  باشرد کره   مری  شهری مدیریت در مهم مباحث از یکی ارشهروندیرفت آموزش موضوع تبیین این فرضیه میتوان گفت که :

 مولفره  امرروزه  . شرود  می شهری زندگی در ارتباطات در ساماندهی الز  های ومهارت اجتماعی مناسبات ، روابط گسترش و تنظیم

 واقعیرت  برر  مبتنری  آموزشری  ا نظر  برر  ، مطلوب رفتار های دارای انسان وجود نگاه یک ودر امن آزاد، پویا، اجتماعی داشتن اصلی

 آن هرای  ارزش و الگوهای عمل وتداو  حفظ گرو در جامعه، پایدار وتحول ثبات وتداو  سشمت حفظ در واقع. است استوار وحقیقت

 باورهرا  فرهنرگ،  و هرا  الکترونیرک ارزش  آمروزش  در فراینرد . گیررد  مری  صرورت  فرایندبلوغ الکترونیرک  طریق از که است جامعه

 سپرده فراموشی پیشینیان به ارزشمند تجارب زمان از گذر در تا گردد می منتقل دیگر نسل به از نسلی ها ومهارت دانش واعتقادات،

 تعامل در و خود وکوشش تشش با و دهند قرار خود راه وچراغ شده بهره مند گرانقدر های ومیراث ها اندوخته این از وآیندگان نشود

 جامعره  یرک  وسرشمت  تعادل حفظ این گذشته از.گردند نایل تری تازه های حل راه به میراث این از استمداد با ، تازه پدیده های با

از طریرق بلروغ    الز  های آگاهی آن اعاای که است آن گرو در شهروندان بین در مناسبات اجتماعی ارتقاء و امنیت و نظم وتداو 

 شرهر  2ناحیره  پررورش  و آموزش کارکنان پروری جانشین با ترونیکالک بلوغنتایج فرضیه دو  نشان می دهد که  الکترونیک است. 

 .برود  خواهد باالتر نیز آنها پروری جانشین باشد، باالتر کارکنان بین در الکترونیک بلوغ چقدر هر که معنی این به. دارد رابطه ساری

  هرای  سیسرتم . دهرد  می تشکیل سازمان استراتژی را پروری جانشین سیستم هر اساس و پایهتوان گفت: در تبیین این فرضیه می

 و اسرت  مررتبط  سازمان استراتژیک های گیری جهت با همزمان صورت به هم و انسانی منابع مدیریت حوزه با هم پروری جانشین

ش که از طریق رسانه ها و آموز  که هستند حیاتی منبع یک بلوغ الکترونیکی نقشی چنین در. دهد می پیوند هم به را حوزه دو ینا

کنرد   می تعیین سازمان استراتژیک های گیری جهت و اهداف تحقق برای را رهبران و مدیران به سازمان اینده های الز  نیازهای

 چشرم  ماموریرت،  هرا،  ارزش از برگرفته مستقیما سازمان هر های شایستگی و ها قابلیت که آنجا در همین راستا می توان گفت  از

 اسرتقرار  و پروری سازمان جانشین و شایستگی مدیریت راستای در جامع هایی مدلی ارائه باشند، می سازمان آن و راهبردهای انداز

نترایج فرضریه سرو     . بود خواهد بلوغ الکترونیک افزایش و سازمان انسانی منابع فرایندهای بهبود جهت در بسزایی تاثیر آنها موفق

 ایرن  بره . دارد رابطره  سراری  شهر 2ناحیه پرورش و آموزش کارکنان یپرور جانشین با سازمانی شهروندی نشان می دهد که رفتار
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در تبیرین   .برود  خواهد باالتر نیز آنها پروری جانشین و باشد، باالتر کارکنان بین در سازمانی شهروندی رفتار که چقدر هر که معنی

 یرک  ارائره  طریق از که است وکار کسب زهحو در آموزشی نظا  یک مثابه به سازمانی شهروند رفتار  .توان گفت کهاین فرضیه می

 مری  اطشعرات  و سرمایه انسانی، نیروی مواد، شامل خود منابع از کارآمد و مؤثر استفاده به را قادر سازمان جامع، و یکپارچه حل راه

یرک   توانرد  مری  تیدرس به سازمان یک میدهند، نشان خود از را سازمان رفتارشهروندی از باالیی سطح کارکنان تما  کند. زمانیکه

اسرت   جانشین پروری بر تأثیرگذار مهم از عوامل یکی خود این که کند ایجاد سازمان در را جامع کیفیت مدیریت بر مبتنی فرهنگ

 و قابلیتهرا  گذاشتن اشتراك به و آوری جمع برای اطشعاتی کارآمد و مناسب تکنولوژی گرفتن کار در همین راستا می توان گفت به

ارتقراء در   بررای  مسرتعد  و شایسته افراد اطشعاتی بانک وجود باالتر و های پست به ارتقاء جهت ارشد مدیران با افراد های توانایی

 ، (1395)زنرد  سرجادی  ،( 1396)همکراران  و لرری  رضرایی  تحقیقرات  که نتایج بدست آمده با نترایج  سازمان مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس پیشنهاد می  .همسو می باشد ((2014) بری و (2014) نیارست ،( 2015) وانگ و همکاران، ( 1392) جلیلیان منصوری

 شرهری  ریرزی  برنامره  و مردیریت  مهرم  های شاخصه یکی از جامع و دقیق اطشعات و آمار داشتن امروزه که این به توجه باگردد 

 و اطشعراتی  پایگراه  نیرز یرک   شهرساری شهروندی آموزشهای و فرهنگی مسائل زمینه در که شود پیشنهاد می شود، می محسوب

 شرود.از  مرتفرع  شهرسراری  فرهنگری  اطشعراتی  نیازهرای  هرم  پایگاه تاسیس این رهگذر از تا گردد تاسیس و طراحی جامع آماری

 و سرنتی  منابع از استفاده با توان می ، است شده مختلف تشکیل سنتی و بافت مذهبی از به هم نسبت ساری شهر مناطق آنجائیکه

 را منرابع  ایرن . نمرود  استفاده اجتماعی ارتقای مناسبات و) مختلف های رسانه طریق از( شهروندی اخش  به دادن شکل دینی برای

 .یافت بومی دانش و تاریخی و اخشقی کتب دینی، های آموزه و در متون ای گسترده صورت به توان می
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